
حىت ولو كان آبائهم يف هذا الوصف الذي ال يعقلون فيه وال  )) بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ((يقولون: 

؟ أقرب شبه  يهتدون فهم يتبعوم وال يقولون هو نافع وال ضار يتبعونه يف كل حال فما هو أقرب شبه هلؤالء

 )) كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداءمثل الذين كفروا   (( ، اآلية اليت بعدها:  اآلية اليت بعدها

؛ ما هو الذي ال يسمع إال دعاء  ، الراعي الذي ينعق ينادي مبا ال يسمع إال دعاء ونداء يعين كمثل الراعي

(( دعاء  ؛ ؛ فهؤالء مثلهم كمثل إنسان يدعوا ائم ما تفهم إال الصوت ، املاشية ؟ البهائم ونداء وال يفهم

؛ ألن البهائم اآلن يف ائم يسميها  ؛ والنداء العام تكون للعام دعاء إذا كان يعدوا شيئا معينا بامسهال))  ونداء

، إذا ناداها ذا االسم أقبلت  ؟ نعم اإلنسان بامسها حبيث إذا ناداها ذا االسم أقبلت إليه توافقون على هذا

تص به واحد مؤخر وأظن ما حيتاج إىل التمثيل به ألنه ؟ هذا ما خي إليه؛ وفيها النداء العام جلميع البهائم نعم

 نداء ألنه عام الشيخ :،  نداء الطالب :؟  يدوهي هلا والدوهات نداء وال دعاء؛ فراعي اإلبل مثال  معلوم لديكم

،  تأيت؛ لكن إذا كان مثال إذا كانت له ناقة تسميها باسم خاص وقال هلا يا فالنة  ؛ وهلذا تقبل إليه اإلبل مجيعا

؛ لكن هل تأيت على أساس أا تعقل وتفهم وتدي رمبا يناديها  تأيت إليه من بني سائر اإلبل وهذا شيء معروف

هؤالء مثلهم،  الشيخ :،  بلى  الطالب : ؟ أليس كذلك ألجل أن يذحبها تشوف السكني معه ويناديها وتأيت

كمثل  ((؛  ذا املعىن الذي هذه احلال اليت عليها آبائهمالكفار مثلهم يف كوم يتبعون آبائهم بدون أن يفهموا ه

وما أكثر املشاني للكافرين يف ذلك ما أكثر الذي يتبعون الداعي  )) الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء

واملنادي وهم كالبهائم ال يعقلون وال يفكرون نعم فالدعوة إىل العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع وال 

لمتهم وكوم جيعلون ، ال يفكر الدعاة هلا ماذا يرتتب عليها من تفريق املسلمني ومتزيق ك ؟ نعم، من هذا النوع ال

ومل  )) (( إنما المؤمنون إخوة؟ لكن الرابطة الدينية اليت قال اهللا فيها:  ؟ اللغة أو القومية نعم الرابطة هي أيش

هذه تدخل لك مجيع املؤمنني ولو كانوا غري عرب وخترج  )) إنما المؤمنون إخوة ((؛ قال:  يقل: إمنا العرب إخوة

(( إنني براء مما :  ا ولو كان عربيا هذا ابراهيم عليه الصالة والسالم قال ألبيه وقومهلك غري مؤمن ولو كان عربي



لقد كان لكم في ابراهيم أسوة حسنة ؛ قد كانت لكم  ((وكذلك  )) تعبدون إال الذي فطرني فإنه سيهدين

منكم ومما تعبدون  (( إنا برآء، قومهم  شف لقومهم))  في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أسوة حسنة

؛ فكون الناس يعين اجنرفوا يف هذا الدعاء إىل هذه إىل آخر اآلية شف هذا هو احلقيقة الرابطة  )) من دون اهللا

؛ أي نعم البهائم اليت ال  القومية هو داخل يف مثل هذه اآلية أم كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء

،  صم مجع أصم صم بكم عمي فهم ال يعقلون )) ((  . ء وال تفهم وال تعقلتسمع إال بس جمرد الدعاء والندا

؛ بكم مجع أبكم وهو الذي ال  ، واألعمى هو الذي ال يبصر واألصم هو الذي ال يسمع؛ عمي مجع أعمى

؛ فيه أيضا  ؟ هم  صم حمذوف تقديره أ؟ خرب مبتد : صم أيش ؛ وهنا من حيث اللغة العربية حمل قوله ينطق

إشكال عمي حنن قلنا إن الضمة ال تظهر على الياء فإذا قلت جاء القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة 

؛ وهنا عمي ضمتني ما هي بضمة واحدة فما هو اجلواب على هذا  ؟ الثقل مقدرة على الياء منع من ظهورها

؛ أما الياء  اليت يضم ما قبلها ، والو نقول إن الياء اليت هي حرف علة هي اليت يكسر ما قبلها ؟ اإلشكال

، الياء اليت  ؟ نعم الساكن ما قبلها والواو الساكن ما قبلها فإا تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الكسرة فامهني

، والواو اليت ما تظهر عليها الضمة والكسرة هي اليت  ما تظهر عليها الضمة وال الكسرة هي اليت كسر ما قبلها

، وهذا دلو،  ؛ تقول: اشرتيت دلوا ا ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة والكسرة؛ أم ضم ما قبلها

، وكذلك  ؟ نعم ؛ ونظرت إىل دلو ظهر عليها الكسرة ، ألن الذي قبلها ساكن ظهرت الضمة على الواو ؟ نعم

 ((؛ إذا زال اإلشكال؛ وقوله:  ؛ وكذلك ظيب ونظرت إىل ظيب ؛ طيب وهنا عمي ونظرت إىل عمي ، وغزو غزو

؛ لكن مساع غريه ال فائدة منه فهو   ؟ عن مساع احلق وإن كانوا يسمعون غريه صم عن أيش صم بكم عمي ))

، ورمبا يكونون فصحاء  ؟ ال ينطقون يعين ال ينطقون صحيح ما ينطقون )) بكم ((؛  كالعدم وهلذا قال: صم

ال  )) عمي ((؛ كذلك  ، لعدم نفعههعلعدم لعدم نفاونطقهم بغري احلق ك لكن ال ينطقون باحلق ـ والعياذ باهللا ـ

يبصرون ولكن حقيقة األمر قد تكون أعينهم من أحسن األعني لكنهم ال يبصرون احلق ـ والعياذ باهللا ـ ال 



الفاء  )) فهم ال يعقلون ((؛ وقوله:  ، ما ينتفعون م يبصرون اآليات وال يبصرون من يقول باآليات أيضا

، يعين فلكوم عميا وبكما وصما هم ال يعقلون أي ال  ، يعين أن هذه اجلملة مفرعة على ما قبلها للتفريع

؛ فلعدم انتفاعهم بعقوهلم  ، عقل رشد وإن كان عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد يعقلون عقل رشد

؛ هذا  قل عقال ؟ ألنه يعقل صاحبه عما يضره؛ وهلذا مسي الع نفى اهللا عنهم العقل الذين هو حقيقة العقل

أي ذي عقل ألنه أيضا حيجر ))  (( هل في ذلك قسم لذي حجر يسمى عقال و يسمى حجرا قال اهللا تعاىل:

؟  )) ما ال يسمع إال دعاء (( ويش إعراب دعاء يف صم بكم عمي فهم ال يعقلون )) ((؛   صاحبه عما يضره

مفعول به  الشيخ :،  صحيح الطالب :؟  ما قولكممستثىن بإال  الشيخ :؟  المستثىن بإ الطالب :؟  عبد اهللا

؟ تؤيد من  صحيح مستثىن إذا تؤيد عبد اهللا، نعم الشيخ :،  مستثىن الطالب :؟  ؟ هذان قوالن ما قوله منصوب

مضارع ما  ؛ ألن ال نافية ويسمع فعل ، أيه صحيح ألن االستثناء هنا مفرع نعم الشيخ :؟  مشسان الطالب :

؛ املفعول به إذا دعاء؛ تعرف املفرع احذف النفي واحذف إال فقل يسمع دعاء  ، مفعول به ما جاء جاء املفعول

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على  ((وجل:  قال اهللا عز  . ؛ ما قام إال زيد يكون قام زيد ونداء

 ومن فوائدها )) إنما يأمركم ((؛ لقوله:  : أن للشيطان إرادة وأمرا يستفاد من اآلية الكرمية )) اهللا ما ال تعلمون

؟  ، أن الشيطان ال يأمر باخلري؛ من أين أخذنا أن ال يأمر باخلري : أن الشيطان ال يأمر إال بالشر، ال يأمر باخلري

صدق وهو كذوب ف الشيخ :؟  حديث أيب هريرة قال فيه خريا السائل : )) إنما يأمركم بالسوء ((من احلصر 

؛  : أن اإلنسان إذا هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أا من أوامر الشيطان فليحذرها ومن فوائدها . هذا نادر

ألنه ما عندنا عالمة بينة الشيطان ما هو يقف أمامنا يقول افعلوا لكن عندما يكون األمر الذي م به من السوء 

:  ؛ لقوله : أن القول على اهللا بال علم من أوامر الشيطان ومن فوائدها والفحشاء نعرف أنه من أوامر الشيطان .

وأن تقولوا  ((؟  ؛ من أين نأخذ : حترمي الفتوى بال علم ومن فوائدها . )) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((

التأويل يف أمساء اهللا أهل ل ضال:  ومنها . فإن املفيت يقول على اهللا ويعرب عن شرع اهللا )) على اهللا ما ال تعلمون



؛  ؛ وقد سبق أم قالوا على اهللا بال علم من وجهني ؟ ألم قالوا على اهللا بال علم ؛ من أين نأخذها وصفاته

؛ وقالوا إنه أراد كذا فأثبتوا ما خيالف ظاهر  : أم قالوا إن اهللا مل يرد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكالم أحدمها

ال هم يسمون اآلن معروفني بأهل التأويل وال هو حقيقة أن ما مسوه تأويال  اهللا بال علم .الكالم فهذا قول على 

؛ ال اآلن املعروف عند أهل العلم أهل التأويل إذا قيل أهل التأويل يريدون م هؤالء الذين حيرفون  فهو حتريف

عليهم أهل  أهل التفسري يطلق ل :السائ؛  ؛ أهل التأويل وأهل األخذ بالظاهر الكلم عن مواضعه مشهور عندهم

؛  يطلق عليهم لكن التأويل عند املتأخرين ما هو معروف عندهم إال صرف اللفظ عن ظاهره الشيخ : ؟ التأويل

، أما  وإذا قيل أهل التأويل ال تفكر إم يريدون أهل التفسري أبدا إال يف اصطالح املتقدمني مثل ابن جرير وحنوه

ها وهو يف احلقيقة ، آيات الصفات وأحاديث هل التأويل فهم الذين يأولون آيات الصفاتاملتأخرين إذا مسعت أ

؛ ألن التأويل الذي ال دليل عليه  حتريف حنن ال نوافقهم على أن هذا من باب التأويل نقول هو حتريف يف الواقع

التأويل هم الذي يصرفون ظواهر  حتريف وتغيري للمعىن عما أراد اهللا إمنا هذا هو املعروف عند أهل العلم أن أهل

؛ وأنه لو صاغ  وجل ومن فوائدها: وجوب تعظيم اهللا عز . ؟ باألمساء والصفات نعم الكتاب والسنة فيما يتعلق

وأن  ((؟  ؟ أنه خصص بعد التعميم وين التخصيص بعد التعميم القول على غريه مل يصغ القول عليه ووجه ذلك

فإن القول على اهللا بال علم الشك أا من السوء  )) بالسوء والفحشاء (( هذا ختصيص بعد قوله: )) تقولوا

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو لو كان آبائهم ال  ((  . والفحشاء

نتبع ما ألفينا عليه قالوا بل  ((؛ بقوله:  : ذم التعصب بغري هدى من فوائد اآلية )) يعقلون شيئا وال يهتدون

:  ومنها . أولو كان آبائهم )) ((وجل:  مع أن آبائهم ليس عندهم عقول وال هدى كما قال اهللا عز )) آبائنا

؛ هم يقولون نتبع ما ألفينا عليه آبائنا واملتعصب  أن من تعصب ملذهب مع خمالفة الدليل ففيه شبه من هؤالء

؛ والواجب أن اإلنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل اهللا  أن يقول  شبه منهم ملذهبه ما وجدنا عليه مشائخنا فهذا فيه

أما االنقياد لقول  )) اتبعوا ما أنزل اهللا ((االنصياع إال إىل ما أنزل اهللا : أنه ال جيب  ومن فوائدها . مسعنا وأطعنا



مة و قد سبق أن أهل العلم قد عامل أو ما أشبه ذلك فال ال انقياد إال ما أنزل اهللا عزوجل وهو الكتاب واحلك

اختلفوا فيما قاله الصحايب وأن مذهب اإلمام أمحد أنه حجة ما مل خيالف الدليل أو يعارضه قول صحايب آخر؛ 

فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل وإن عارضه قول صحايب آخر وجب الرتجيح وينظر أيهما أقرب إىل الكتاب 

هما أقرب إىل الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إىل الصواب من حيث ؛ فإن مل نعلم أي والسنة فيؤخذ به

ما يقول  )) اتبعوا ما أنزل اهللا ((: بيان عناد هؤالء يقال:  ومن فوائد اآلية . ؛ والصحايب خيلفون يف هذا العلم

: أن كل من خالف  من فوائدها و اتبعوا ما حنن عليه ما أنزل اهللا فيعاندون ويقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا .

مث قال اهللا   .))  ال يعقلون شيئا وال يهتدون : ((؛ من قوله احلق وما أنزل اهللا فليس بعاقل وليس عنده هدى

هل جيب اتباع تفسري من أخذ عن الصحابة كقتادة شيخ  السائل :))  ومثل الذين كفروا كمثل ((تعاىل: 

،  واهللا فيه خالف بني أهل العلم ومل يتبني يل أن الصواب وجوب إتباعه،  د أي نعمهوجما الشيخ : وجماهد

 )) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء ((وله: قوجوب إتباع فيه نظر. طيب و 

 صوتا تستجيب للناعق وهي ما تسمع إال اليتيستفاد منها: أن هؤالء يف إتباع آبائهم مثل البهائم .  إىل آخره

:  ومن فوائدها أيضا على تفسري اآلخر . دعاء ونداء ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة خمالفته

صم بكم عمي فهم ال  ((أن هؤالء والعياذ باهللا قد طبع على قلوم فال يسمعون ما يدعون إليه من احلق 

لكن هذا القول كما  ال ميكن أن تستجيب هلم نعمصنام ومنها على التفسري الثالث: أن هذه األ . )) يعقلون

؛ ألن األصنام ال تسمع فال ينطبق التشبيه عليه وهو يقول مبا ال  تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما  ((مث قال اهللا عزوجل مبتداء درس اليوم:   . يسمع إال دعاء ونداء

؛ ألن النداء يستلزم انتباه املنادى وكل من دعي إىل  أوال تصدير احلكم بالنداء يدل على االهتمام به )) رزقنكم

النداء بوصف  )) يا أيها الذين آمنوا ((؛ وأيضا  شيء بأداة تقتضي االنتباه فهو دليل على أمهية هذا املدعو إليه

؟ طيب  : أن خمالفته نقص يف اإلميان واضح ؛ ومنها ان؛ منها: أن املأمور به من مقتضيات اإلمي اإلميان له فوائد



، إغرائهم بأن ميتثلوا ألن اإلنسان إذا ذكر بوصف  ومن فوائده أيضا التصدير باإلميان يا أيها الذين آمنوا اإلغراء

يش هو يقتضي االمتثال فإنه يغريه مثل أن أقول يا أيها الكرمي قد نزلت بك ضيفا معناه أنا أغريه ذا اللفظ و 

كلوا فعل أمر وهل هو ))  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم ((؛  ؟ على أن يكرمين أي نعم عليه

يا أيها الناس كلوا مما في األرض  ((:  كما سبق يف قولهللوجوب أو لإلباحة أو للندب ؟ قلنا إنه صاحل هلا  

إذا صار اإلنسان إذا مل يأكل مات وال تضرر فهنا يكون  يكون للوجوب إذا توقفت عليه احلياة )) حالال طيبا

؛ ويكون للندب إذا ترتب عليه فائدة  ويكون لإلباحة كما هو األصل مر للوجوب جيب عليه أن يأكل نعماأل

؛ فإن هذا يكون  شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل اإلنسان مع ضيفه تأنيسا وما أشبه ذلك

،  يعين معناه أنه إن هذا شيء مباح لكم )) كلوا ((:  ؛ فقوله ويكون اإلباحة فيما عدا ذلك؛  ؟ مستحبا أيش

: إذا جعلتم األمر هنا للوجوب ولالستحباب ولإلباحة معناه أنكم  ؛ فإذا قال قائل أن هذا شيء مباح لكم

؟ قلنا نعم حنن نرى  عانيهاستعملتم كلمة واحدة يف عدة معاين وهو ما يعرب عنه باستعمال املشرتك يف مجيع م

؟ إذا كان اللفظ صاحلا هلا  ذلك أن استعمال املشرتك يف مجيع معانيه إذا مل يكن بينها تضاد جائز وما املانع منه

((كلوا من ؛  ؟ كما أننا حنمل العام باالتفاق على مجيع أفراده وال تنافر بينها فما املانع أن حنمله على كل املعاين

حىت يأكل اإلنسان  ؟ الظاهر أا لبيان اجلنس نعم من هذه هي للتبعيض وال لبيان اجلنس )) طيبات ما رزقنكم

طيبات ما رزقنكم الطيب احلالل وقيل املستلذ مثل ما تقول هذا ))  من طيبات ما رزقنكم (( ؛ وقوله: مما شاء

لطيب املستلذ قيل إن املراد با؟ قيل إن املراد بالطيب احلالل  فهمتم طعام طيب وهذا طعام خبيث يعين ردي

؟ واحلرام وأن من عاش على  فعلى القول األول يتبني من اآلية أن الرزق يشمل احلالل ويش بعد واملستطاب نعم

؛ وهلذا قال  ؛ ولكن الرزق املأمور به هو احلالل وهذا هو األصح ، يقال إنه مرزوق حمرم فإنه يقال إنه مرزوق

وليس ؛ فكل وعلل ذلك بأنه رازق كل اخللق "  الرزق ما ينفع من حالل وضدهو " :  السفاريين يف عقيدته

خملوق بغري الرازق؛ ومعلوم أن من اخللق من رزقه حرام وال ال؟ فال ميكن أن تقول هذا اإلنسان الذي يعيش 



من احلالل أو أنه احلالل  ؟ املستلذ واملستطاب نعم ؛ إذا الطيبات يكون املراد ويأكل ويشرب إنه غري مرزوق

((ما ؛ وقوله:  يكون حالال ويكون حراما لكن املأمور به احلالل الذي رزقنكم؛ ويكون فيه دليل على أن الرزق

(( فإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى أي أعطينكم فالرزق العطاء ومنه قوله تعاىل:  )) رزقنكم

؛ ويف  : الثناء ما معىن الشكر؟ الشكر يف اللغة ؛ او اشكر  )) واشكروا هللا ((  . )) والمساكين فارزقوهم منه

؛ ومنها أي من طاعة املنعم استعمال النعمة فيما  : القيام بطاعة املنعم هذا الشكر القيام بطاعة املنعم الشرع

كلمة اشكروا هذا الفعل يتعدى بالالم ويتعدى   )) اشكروا هللا ((؛ وقوله:  ؛ فإن هذا من شكر اهللا خلقت له

ملا أمر  )) اشكروا هللا ((؛ وقوله:  بنفسه فيقال شكرته وشكرت له فإذا كانت الالم للتعدية فليس هلا معىن

، أكل من طيبات ما رزق لكن مل يشكر لقوله  باألكل أمر بالشكر وأكثر الناس امتثل األمر األول وترك الثاين

إن كنتم هذه إن شرطية ))  واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون ((قال:  )) ل من عبادي الشكوروقلي ((تعاىل: 

؟ إن كنتم إياه  ، ليس خرب كان ، ال ليس خرب كان وكان فعل الشرط والتاء اسم كان وإيا خرب كان منصوب ا

 ؟ ال جيوز قطعا وال ما جيز ما هي إيا ضمري منفصل من ضمائر النصب والتاء اسم كان تبقى هذه خرب كان جيوز

؛ إذا إياه مفعول لتعبدون مقدم مثل إياك نبعد  ؛ إذا قلنا إن كنتم إياه معناها كأنكم أنتم اهللا وهذا فاسد املعىن

قيل إنه ال حيتاج يف مثل هذا الرتكيب إىل جواب  ؟ ؛ وأين جواب الشرط مفعول مقدم وتعبدون مجلتها خرب كان

إن   ((؛ وقوله:  : إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له وابه حمذوف يفسره ما قبله والتقدير؛ وقيل إن ج وهو الصحيح

؛ والعبادة هي التذلل، التذلل هللا عزوجل بالطاعة وذلك  يعين إن كنتم خملصني له يف العبادة )) كنتم إياه تعبدون

مذلل لسالكهم وهو إىل اآلن بفعل أوامره واجتناب نواهيه مأخوذة من قوهلم طريق معبد أيش معىن معبد؟ 

يعين كنتم تذللون له حقا فكلوا من  معروف عند الناس يقال هذا طريق معبد وال ال إىل اآلن موجود ذا املعىن

رزقه واشكروا له وال تكونوا كالذين ال يشكرون أو كالذين حيرمون بعض الرزق مثل يف اجلاهلية حيرمون األشياء 

بعض األطعمة أو بعض األشربة بدون دليل يكون بشاا ألهل اجلاهلية الذين  يقولون هذا حرام فالذي حيرم



حرموا أشياء بدون دليل مثل حبرية والسائبة والوصيلة واهلام وما يف بطون األنعام قالوا خالصا لذكورنا وحمرم على 

ما حكم إن شك  ئل :السا  .أزواجنا وإن ظهر ميت فهم فيه شركاء وإن يك ميتة فهم فيه شركاء هذا من اجلهل

وذه املناسبة نشر اليت نشرت وزعت عند الناس عن رابطة العامل  األصل حل شكك فاألصل الشيخ :؟  يا شيخ

كذلك الكريي أظن وبعض      إن هذا اجلنب البقرة الضاحكة هي ما هي تضحك نعم هذا كالم اإلسالمي

؛ ومبا أن شيخ عبد العزيز بن باز هو رئيس الرابطة  حرامقالوا إن هذا  الصابون الكامي املهم عد كاتبني هلم بيان

جاءهم هذا يف اجتماعاا اتصلت به وسألته قال واهللا ما أدري لكن الكاتبني للرابطة نسأهلا عن هذا من أين 

وال يستبعد إن هذا من بعض الشركات ألن بعض  التجارة وحنن بانتظار اجلواب نعموزارة اخلرب والكاتبني كذلك 

؛ جيوز مثال أن هناك  ركات ترتوج إذا شافت إن هذا الشيء ناجح جعلت فيه علة هذا الشأن كثر الناس فيهالش

بان هذه وقالت واهللا هلا شهرة عاملية وصار الناس يأخذون منها إذا حنطها يف جاأل شركات أخرى تزاحم شركة

أنتم كلوا حىت يتبني التحرمي واهللا ما عندنا علم و  جدا كثر عنه السؤال قال الكالمالبالء واهللا أعلم إن اآلن وال كثر 

الصحف هذا بأنه يكتب  ينوحنن اآلن بانتظار جواب الشيخ إن شاء اهللا تعاىل و نشوف هذا ميكن بعد نعم

أيه املشكلة اآلن ما هناك شبهة  الشيخ :؟  حىت تنب احلرمة ترك هذا العمل الشعيبيعين مثال  السائل : ؛ الشيء

كيات أيضا ذ يف مسألة الوارد من اخلارج من امل؛ كذلك االشتباه  صل ما هناك الشبهة على األصليعين على األ

،  صار فيه اشتباه وكالما كثر هذا نعم حيث من األصل بالذبائح التحرمي هذه قد نقول إن األحسن تركه

 ؛ ؟ احلل ش األصل فيهااألحسن تركه واحلمد هللا الشيء الذي ما فيه شبهة كثري سواه لكن أجبان الشبهة وي

قالوا فيه إن  السائل :؛  ألصل احلل حىت يتبني التحرمياوأا لو كان من نصراين أو يهودي أو جموسي أو غريه 

على كل حال  الشيخ :؟ فيه حلم اخلنزير أو شحم اخلنزير ط ختلأنه  تأعلن شركة ترامرو تعمل فيه سبع السنني

ألنه أمر  )) إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ((؛  انتظار جوابهنشاف دحني حنن إن شاء اهللا يف 

؛ واعلم قبل أن نتعدى اآلية أن هذا الذي أمرنا به حنن املؤمنني واحلمد هللا أمر به الرسل كما  باألكل من الطيبات



(( يا أيها :  المرسلين فقال تعالىإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به  (قاله النيب عليه الصالة والسالم قال: 

 )) (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاوقال تعاىل:  )) الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم

؛ ألن الرسول عليه الصالة السالم قارن بني اآليتني ويف  وذا املعىن أو ذا احلديث يتبني لنا معىن الشكر متاما

الشكر الذي أمر به  فدل على أن )) (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا آية الرسل قال:

؛ واحلصر أيش؟ إثبات احلكم  إمنا أداة حصر )) إنما حرم عليكم الميتة ((  . هو العمل الصاحل املؤمنون نعم

يعين ما حرم  )) عليكم الميتة إنما حرم  ((؛ فالتحرمي حمصور يف هذه األشياء ومعىن  يف املذكور ونفيه عما سواه

 )) حرم عليكم ((؛ طيب  ؛ ما حرم عليكم إال امليتة ؛ خلوا بالكم يا إخوان ، ما حرم إال امليتة عليكم إال امليتة

؟  ويش معىن حرما علينا )) حرم عليكم الميتة ((؛ وقوله:  ومعىن حرم عليكم أي منعكمالتحرمي مبعىن املنع 

 ؟ الدليل اآلية اليت قبلها ؛ ما الدليل على أن املراد حترمي األكل إليها ؟ ال حرم علينا األكلحرمها علينا أن ننظر 

فكأنه قال كلوا مث  إنما حرم عليكم )) ((:  مث قال))  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم (( :

: ما مات حتف أنفه؛ يعين بغري  يتة يف اللغة؟ امل امليتة ويش امليتة )) (( إنما حرم عليكم الميتة:  استثىن فقال

ت من عال فماتت وما أشبه ط، سق ، مات حتف أنفه يعين بغري فعل منا أصيبت البهيمة املرض فماتت فعل منا

؛ وهذا مما كان فيه االصطالح أعم من اللغة وهو قليل   : فامليتة ما مات بغري ذكاة شرعية ؛ أما يف الشرع ذلك

؛ فهنا امليتة شرعا: ما مات  أن االصطالح أخص من اللغة لكن أحيانا يكون االصطالح أعمكما سبق األكثر 

؟  ، طيب ما ذكي ومل يظهر الدم يسمى ميتة ؟ نعم بغري ذكاة شرعية فيشمل ما مات حتف أنفه يسمى ميتة

؛ إذا  تة مع أنه مذكى؟ مي ، ما ذكاه غري يهودي ونصراين ومسلم ؟ ميتة ، ما ذكي ومل يسمى عليها اسم اهللا نعم

أل هنا للعموم يعين إذا صارت أل للعموم معناه  )) الميتة ((؛ وقوله:  : ما ذكي بغري ذكاة شرعية امليتة يف الشرع

؟ إمنا حرم عليكم كل  يصح؛ فهنا لو نزعت أل وجاءت كل  أنك لو نزعتها ووضعت بدهلا كل استقام الكالم

( ؛ ورد يف الشرع ما خيصصها كما يف حديث ابن عمر:  ؟ اجلواب ال ؛ طيب هل هذه اآلية على عمومها ميتة



؛ اجلراد  إذا يستثىن من ذلك أيش؟ اجلراد واحلوت ) أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت

؛ ما هو الدليل على هذا  ؟ نعم معروف واحلوت كل مسك البحر صغار وكباره على حد سواء فميتته حالل كذا

قال  )) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ((االستثناء من هذا العموم ؟ الدليل قوله تعاىل: 

السنة قبل هذا من  القرآن ومن  ) صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا (ابن عباس رضي اهللا عنهما: 

طيب هذا  ) حلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوتأ : (قليل قرأناها عليكم حديث ابن عمر

؛ أما طبعا احلل ما يستثىن  ؟ يف مسألة النجاسة ؟ أو هذا يف املسألة النجاسة واحد يستثىن من هذا ميتة اآلدمي

مجيع وجوه االنتفاع حبيث ال ينتفع منها  )) حرمت عليكم الميتة ((؛ طيب هل يعلم قوله:  إال اجلراد واحلوت

 السياق يدل على أن املراد األكل الشيخ :؛  ظاهرها هكذا الطالب :بإهاب وال عصب وال شعر وال غري ذلك ؟ 

؛ وهلذا لو أنه انتفع ا يف غري األكل  إمنا حرم أكلها ) ( إنما حرم من  الميتة أكلها:  ؛ وهلذا جاء يف البخاري

، يكون طاهرا مثل جلد غري امليتة يعين لو أن  ن اجللد خاصة إذا دبغ صار طاهرا على القول الراجحفهو جائز لك

شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله يف املاء الذي نشرب ويف اللنب ويف الدهن ويف العسل ويف 

؛   يعين حباال ميكن جنعلها حباال؛ حلمها شحمها عصبها جيوز أن جنعله أوتارا  ؛ ألنه يكون طاهرا غري ذلك

: أمل يقل الرسول عليه الصالة والسالم ملا قيل له  ؛ فإذا قال قائل كذلك أيضا شحمها أن نوقد به جنعله وقودا

؛ قالوا يا رسول اهللا أرأيت شحوم الميتة  إن اهللا حرم الخمر والميتة والخنزير واألصنام( حني حدث فقال 

؟ اجلواب  فكيف اجلواب )؛ فقال ال هو حرام  بها الناس وتدهن بها الجلود بحصويستفإنها يتلى بها السفن 

إن اهللا حرم  (أن قوله عليه الصالة والسالم هو حرام يعين بيع هذه األشياء ألن الكالم ويش هو فيه؟ يف البيع 

 الميتة والدم ((طيب قوله:   ليس بأكل.وهذا  ) إنما حرم من الميتة أكلها (ويؤيد ذلك قوله:  ) بيع الخمر

، حىت دم  ، حىت دم اآلدمي ؛ والدم هنا يشمل كل دم حىت دم اآلدمي؟ أي نعم يعين وحرم عليكم الدم ))

؛ بقي أن يقال الدم هنا مطلق لكنه قيد يف بآية األنعام بكونه مسفوحا  البعري؟ أي نعم، حىت دم البعري؟ نعم



فاملراد الدم املسفوح الذي خيرج من امليتة الذي خيرج من البهيمة  )) فوحا(( إال أن يكون ميتة أو دما مسفقال: 

؛ فما كان يف املذكاة بعد  قبل خروج روحها فأما ما كان بعد خروج الروح فليس مبحرم إذا كانت مذكاة طبعا

 ؟ ولو جرى على األرض وعلى هذا فالدم الذي يكون يف القلب خروج روحها من الدماء فهو طاهر حالل

؛ وكذلك ما يبقى يف العروق  ؟ أليش ألنه غري مسفوح ؟ دم قطع الدم تأخذ بيدك حالل ، حالل حالل

               وعيةواأل


